
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٧-٢-٢٠١٤  حتى  ١٢-٢-٢٠١٤بطولة نادى سبورتیج الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش

  سنھ ناشئین١٣مرحلة تحت 

١٢٨درو 

شمس-  مصطفي محمد السرتي   1

B Y E مصطفي محمد السرتي2

ق.الصید-  عبد الرحمن عمرو نصار   3
2014/02/13 ٥م  17:05

مصطفي محمد السرتيعبد الرحمن عمرو نصار

B Y E 4

ق.الصید-  محمد أحمد جوھر  
١م  14:40

5
2014/02/14

مصطفي محمد السرتي

B Y E محمد أحمد جوھرمحمد أحمد جوھر6

معادى-  یاسین حازم السباعى   7
2014/02/13 ٦م  17:05

یاسین حازم السباعى

B Y E 8

دجلة-  صالح الدین الترجمان   9
٣2014/02/14م  19:55

مصطفي محمد السرتي

B Y E صالح الدین الترجمان10

دجلة-  سیف اهللا تامر   11
2014/02/13 ٧م  17:05

صالح الدین الترجمانسیف اهللا تامر

دجلة-  عمر ولید نشأت   12
/2014/02/13 ١م  11:40

صالح الدین الترجمان

أھلى-  محمد كریم الخواص  
٢م  14:40

13
2014/02/14

B Y E محمد كریم الخواصمحمد كریم الخواص14

المحلة.ب-  یوسف محمد حسن كباش   15
2014/02/13 ٨م  17:05

یوسف محمد حسن كباش

B Y E 16
2014/02/15 ٥م  12:15

یحیي ھشام النوساني
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١٢٨درو 

طنطا-  یحیي ھشام النوساني   17

B Y E یحیي ھشام النوساني18

سبورتیج-  عبد الرحمن أیمن ضالم   19
2014/02/13 ١م  17:30

یحیي ھشام النوسانيعبد الرحمن أیمن ضالم

المحلة.ب-  عبد الرحمن زھران   20
/2014/02/13 ٢م  11:40

سبورتیج-  مصطفى أحمد مصطفى  
٣م  14:40

21
2014/02/14

یحیي ھشام النوساني

B Y E مصطفى أحمد مصطفىمصطفى أحمد مصطفى22

سبورتیج-  حسین محمد لبیب   23
2014/02/13 ٢م  17:30

حسین محمد لبیب

B Y E یحیي ھشام النوساني24

سموحة-  أحمد سعید صبحى   25
٤2014/02/14م  19:55

B Y E أحمد سعید صبحى26

دجلة-  مروان معتز محمد أیوب   27
2014/02/13 ٣م  17:30

أحمد سعید صبحىمروان معتز محمد أیوب

B Y E یوسف یاسر عز الدین28

أھلى-  یوسف یاسر عز الدین  
٤م  14:40

29
2014/02/14

B Y E أحمد أشرف العراقيیوسف یاسر عز الدینیوسف یاسر عز الدین30 أحمد أشرف العراقي

دجلة-  خلیل محمد خلیل   31
2014/02/13 ٤م  17:30

على أحمد یاقوتخلیل محمد خلیل
٧2014/02/16م  13:45

B Y E 32
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١٢٨درو 

سموحة-  مروان رضا عربى   یحیي ھشام النوساني33
٧2014/02/15م  16:00

B Y E مروان رضا عربى34

أھلى-  على كریم الخواص   35
2014/02/13 ٥م  17:30

مروان رضا عربىعلى كریم الخواص

B Y E 36

سبورتیج-  یاسین محمد العتال  
٥م  14:40

37
2014/02/14

مروان رضا عربى

B Y E یاسین محمد العتالیاسین محمد العتال38

النصر-  زیاد عماد الشرقاوى   39
2014/02/13 ٦م  17:30

زیاد عماد الشرقاوى

B Y E 40

الصید-  إبراھیم محمد إبراھیم   41
٥2014/02/14م  19:55

أحمد أشرف العراقي

B Y E إبراھیم محمد إبراھیم42

ھلیو-  أحمد أشرف العراقي   43
2014/02/13 ٧م  17:30

أحمد أشرف العراقيأحمد أشرف العراقي

B Y E أحمد أشرف العراقي44

الصید-  یوسف تامر الشریف  
٦م  14:40

45
2014/02/14

B Y E یوسف تامر الشریفیوسف تامر الشریف46

سموحة-  عمر على أحمد عرب   47
2014/02/13 ٨م  17:30

أحمد أشرف العراقي عمر على أحمد عرب

B Y E 48
2014/02/15 ٦م  12:15
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١٢٨درو 

دجلة-  یاسین أیمن شافعي   49

B Y E یاسین أیمن شافعي50

ھلیو-  یحیى حسام عصمت   51
2014/02/13 ١م  17:55

یاسین أیمن شافعيیحیى حسام عصمت

سموحة-  بالل یحیى سالم   52
/2014/02/13 ٣م  11:40

زھور-  محمد مصطفى إبراھیم  
٧م  14:40

53
2014/02/14

یاسین أیمن شافعي

B Y E أشرف مجدى علىمحمد مصطفى إبراھیم54

سموحة-  أشرف مجدى على   55
2014/02/13 ٢م  17:55

أشرف مجدى على

B Y E محمد حسام الدین حسن56

الصید-  محمد حسام الدین حسن   57
٦2014/02/14م  19:55

B Y E محمد حسام الدین حسن58

ھلیو-  علي ھشام شلبي   59
2014/02/13 ٣م  17:55

محمد حسام الدین حسنعلي ھشام شلبي

B Y E محمد حسام الدین حسن60

سبورتیج-  یاسین حاتم سالم  
٨م  14:40

61
2014/02/14

B Y E سیف الدین سامحیاسین حاتم سالم62

طنطا-  یوسف أحمد عبد الرازق   63
2014/02/13 ٤م  17:55

سیف الدین سامح

سموحة-  سیف الدین سامح   64
/2014/02/13 ٤م  11:40
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١٢٨درو 

B Y E یحیي ھشام النوساني65
02/16/2014 ١م  13:45

سموحة-  أحمد مدحت إبراھیم   أحمد مدحت إبراھیم66

B Y E 67
2014/02/13 ٥م  17:55

مروان عمر البرلسىمروان عمر البرلسى

دجلة-  مروان عمر البرلسى   68

سموحة-  مارك أمیر سمیر  
١م  15:15

69
2014/02/14

یوسف عمرو عبد اهللا

المحلة.ب-  محمد سامح جالل   70
/2014/02/13 ٥م  11:40

یوسف عمرو عبد اهللامارك أمیر سمیر

B Y E 71
2014/02/13 ٦م  17:55

یوسف عمرو عبد اهللا

ق.الصید-  یوسف عمرو عبد اهللا   72

B Y E 73
٧2014/02/14م  19:55

على أحمد یاقوت

طنطا-  عبد الرحمن محمد عطیھ   عبد الرحمن محمد عطیھ74

B Y E 75
2014/02/13 ٧م  17:55

یوسف مجدى متىیوسف مجدى متى

سبورتیج-  یوسف مجدى متى   على أحمد یاقوت76

سموحة-  أحمد مجدى السید  
٢م  15:15

77
2014/02/14

سبورتیج-  یاسین ولید سماحھ   78
/2014/02/13 ٦م  11:40

على أحمد یاقوتأحمد مجدى السید

B Y E 79
2014/02/13 ٨م  17:55

على أحمد یاقوت

دجلة-  على أحمد یاقوت   80
2014/02/15 ٧م  12:15

على أحمد یاقوت
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١٢٨درو 

سبورتیج-  سیف خالد ھیكل   81

النصر-  على یاسر أحمد فؤاد   82
/2014/02/13 ٧م  11:40

على یاسر أحمد فؤاد

B Y E 83
2014/02/13 ١م  18:20

مروان أیمن محمدمروان أیمن محمد

أھلى-  مروان أیمن محمد   84

ق.الصید-  حسین عمرو طلعت  
٣م  15:15

85
2014/02/14

طھ ولید دنانھ

أھلى-  محمد ولید عبد الوھاب   86
/2014/02/13 ٨م  11:40

طھ ولید دنانھمحمد ولید عبد الوھاب

B Y E 87
2014/02/13 ٢م  18:20

طھ ولید دنانھ

دجلة-  طھ ولید دنانھ   أحمد عادل الدمرداش88

ھلیو-  یوسف إسماعیل رائد   89
٨2014/02/14م  19:55

سموحة-  عمر شریف حسین   90
/2014/02/13 ١م  12:05

یوسف إسماعیل رائد

B Y E 91
2014/02/13 ٣م  18:20

عمر أشرف عنایتعمر أشرف عنایت

زھور-  عمر أشرف عنایت   أحمد عادل الدمرداش92

٤م  15:15
B Y E 93

2014/02/14

سموحة-  عمر عصام رشوان   أحمد عادل الدمرداشعمر عصام رشوان94

B Y E 95
2014/02/13 ٤م  18:20

أحمد عادل الدمرداش

٦الصید -  أحمد عادل الدمرداش   96
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١٢٨درو 

B Y E إسماعیل أحمد عاطف97
٨2014/02/15م  16:00

شمس-  سیف ناصر عبد المنعم   سیف ناصر عبد المنعم98

B Y E 99
2014/02/13 ٥م  18:20

عمر عزت حلمى إبراھیمعمر عزت حلمى إبراھیم

الصید-  عمر عزت حلمى إبراھیم   100

٥م  15:15
B Y E 101

2014/02/14
روجیھ البیر نقوال

سبورتیج-  عبد اهللا محمد سماحھ   روجیھ البیر نقوالعبد اهللا محمد سماحھ102

B Y E 103
2014/02/13 ٦م  18:20

روجیھ البیر نقوال

سموحة-  روجیھ البیر نقوال   104

سموحة-  ستفین أمیر جرجس   105
١2014/02/14م  20:30

سیف الدین الشناوي

دجلة-  محمد أحمد محمد الجزا   106
/2014/02/13 ٢م  12:05

ستفین أمیر جرجس

B Y E 107
2014/02/13 ٧م  18:20

حسین ھشام الدسوقىحسین ھشام الدسوقى

ھلیو-  حسین ھشام الدسوقى   سیف الدین الشناوي108

٦م  15:15
B Y E 109

2014/02/14

طنطا-  حازم أیمن عماره   سیف الدین الشناويحازم أیمن عماره110

B Y E 111
2014/02/13 ٨م  18:20

إسماعیل أحمد عاطف سیف الدین الشناوي

دجلة-  سیف الدین الشناوي   112
2014/02/15 ٨م  12:15
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١٢٨درو 

زینب-  مازن أشرف أبو المجد   113

المحلة.ب-  سامر عبد اهللا فارس   114
/2014/02/13 ٣م  12:05

سامر عبد اهللا فارس

B Y E 115
2014/02/13 ١م  18:45

محمد عبد العالمحمد عبد العال

سبورتیج-  محمد عبد العال   116

٧م  15:15
B Y E 117

2014/02/14
مصطفى محمد الملیجى

أھلى-  على تامر على رضا   مصطفى محمد الملیجىعلى تامر على رضا118

B Y E 119
2014/02/13 ٢م  18:45

مصطفى محمد الملیجى

زھور-  مصطفى محمد الملیجى   إسماعیل أحمد عاطف120

دجلة-  یوسف خالد نادر   121
٢2014/02/14م  20:30

سموحة-  عمر إبراھیم الشناوى   122
/2014/02/13 ٤م  12:05

B Y E 123
2014/02/13 ٣م  18:45

محمد ولید صادقمحمد ولید صادق

دجلة-  محمد ولید صادق   إسماعیل أحمد عاطف124

سبورتیج-  عمر محمد معتز خمیس  
٨م  15:15

125
2014/02/14

سبورتیج-  یحیى محمد زكریا   126
/2014/02/13 ٥م  12:05

إسماعیل أحمد عاطفیحیى محمد زكریا

B Y E 127
2014/02/13 ٤م  18:45

إسماعیل أحمد عاطف

ھلیو-  إسماعیل أحمد عاطف   128


